
 

Koncepcionális javaslat a szerethető és prosperáló Budafoki városközpont kialakítása 

érdekében 

 

01. „BUDAFOK-BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK 

RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS” jelenlegi helyzet szerinti megvalósítása 

különös jelentőséggel bír a belváros és az egész város jövőjére. Nem azért, mert a piac a 

belváros legfőbb problémája, hanem azért, mert ez a beruházás mind tartalmát, 

következményeit, mind eljárását tekintve olyan hatású, ami determinálja a belváros jövőjét, 

funkcióit és arculatát. Olyan mértékű változást valósít meg, ami 50-100 éven belül nem 

korrigálható, és nem szolgálja Budafok, a budafokiak érdekét. 

02. Budafok belváros fejlesztésének kemény peremfeltételei vannak, melyeket a közelebbi és 

távolabbi múltból hordoz magával. Ilyen az iparosított technológiával készült lakóépületek 

jelenléte, de ilyen a 9-es tömb és a Duna parttal való kapcsolatok elvesztése is. Ezek 

tudomásul vétele mellett, a megmaradt esélyeket és lehetőségeket felhasználva szükséges 

meghatározni a belváros arculatát, funkcióit és ezzel jövőjét. Csak tudatos, stratégiai 

tervezésen alapuló fejlesztések fogadhatóak el, széles körű társadalmi egyeztetésen alapulva, 

a budafokiak érdekét szolgálva. Budafok belvárosa legyen olyan központ, ami illeszkedik a 

Kisváros a nagyvárosban koncepcióhoz, ahol jó élni most és a jövőben. 

03. Alapelvek a belváros fejlesztése során, hogy nyugodt, békés, kisvárosi jellegű belváros 

legyen. Egy szerethető belváros. Egy olyan földrajzi, építészeti, kulturális adottságokkal 

rendelkező belvárosnak, mint amilyen a budafoki, döntően és elsősorban az igényes turisztikai 

„szolgáltatási központ” funkciót kell és érdemes megcéloznia a fizetőképes bel- és külföldi 

célcsoportok számára. A Városházától a Református templomig terjedő a tömböt egységes 

egészként meg kell őrizni, ez tudja a jövőben a belvárosi arculatot és hangulatot képviselni a 

Kossuth Lajos utcához, Savoyai térhet való illeszkedés megteremtésével. Mindezt olyan 

arculati és funkcionális kialakítással, mely megőrzi a történelmi belvárosok védett, nyugodt 

arculatát. A jelenleg köztulajdonban levő belvárosi ingatlanoknak továbbra is köztulajdonban 

kell maradniuk. Ez az egyetlen biztosítéka annak, hogy a városnak ráhatása van saját jövőjére 

belvárosi arculatát és funkcióit tekintve. 

04. A forgalom és közlekedésszervezés meghatározó peremfeltétel. A Mária Terézia utca  

kétirányúsítása várhatóan megtörténik a következő 3 évben. A villamos sáv középre 

helyezésével, annak kétoldalán kétirányú forgalom valósul meg. A Pécsi utca megnyitására 

készen vannak a tervek, megvalósulása azonban egyelőre kérdéses. Ebben nyílt döntés 

szükséges, egyes szakaszok megépítéséhez szükséges látni a teljes szakasz 

megvalósíthatóságát és annak időtávját. A Pécsi utca Donszky Árpád utca és Duna utca 

közötti szakaszának megnyitása nélkül a belváros fejlesztése nem képzelhető el. A Vágóhíd 

utcai aluljáró teljes kétsávúsítása elengedhetetlen peremfeltétele a belváros 

tehermentesítésének, ehhez szükséges támogatás és forrás megteremtése. 

A belső belvárosi tér adottságai kedvezőtlenek. Az egységes teret egyik oldalon vasút és a 6-

os út határolja, középen pedig a Mária Terézia utca további terhelésével forgalomnövekedés 

valósul meg, ami kettévágja az egyébként is szűk teret. Ez esetben szükséges a Városház 

térről a forgalmi központ délebbre helyezése. A Mária Terézia utca kétirányúsítása nem 

képezhet egy újabb gátat a városközpont két része között. Ennek eszköze lehet az átmenő 

forgalom szűkítése.   A megmaradó belső tér a Városház tér és Szent István tér vonalában 



egységes teret kell képezzen, melynek kapcsolódását a tehermentesített Kossuth Lajos 

utcához ki kell alakítani. A Belvárosban ilyen léptékű tömböt nem szabad magánkézbe adni. 

A Kossuth Lajos utca képezi a történelmi magot a felette húzódó hegyoldallal és annak 

utcáival, ezért ezt kiemelt városépítészeti értékként kell kezelni. A Kossuth Lajos utca 

forgalomcsillapított vagy sétáló utca jellegének kialakítása együtt jár azzal, hogy a Kossuth 

Lajos utcát élővé kell tenni. Évtizedes probléma az utca arculatának, egyes épületek állagának 

kérdése. A sétáló utca csak akkor funkcionál, ha képes kis üzleteket, vendéglátó egységeket 

életre kelteni, szinergiában a Szt István tér – Városház tér tengellyel. Jelenleg az üzletek 

bezárása a jellemzőbb folyamat, ezért megfelelő ösztönzők kialakítása szükséges. 

05. A belváros funkcionális fejlesztési irányába illeszkedően közösségi funkciók szükségesek 

a belvárosban. Ennek tükrében a mozi helyére Aldi, vagy más élelmiszer diszkont idekerülése 

nem lehet érdekünk. Az élelmiszerdiszkont forgalomnövekedéssel, további terheléssel jár. 

Környezeti szempontból is káros hatások jelentkeznek (ld. Levegő Munkacsoport 

állásfoglalása) Nem az ilyen típusú történelmi belváros funkciója a nagybevásárlás. A 

belvárosnak belső térre, belső hangulatra van szüksége. Ha ez a piac és diszkont ide kerül, 

elveszik az utolsó lehetőség is, hogy kisvárosias belváros legyen. Nem szabad elfelejteni, 

hogy a két közeli bevásárlóközpont mellett a Leányka utcában a közeljövő CBA-ja, és a 

Mária Terézia utcában a Spar jól felszerelt, széleskörű igényeket kiszolgáló 

élelmiszeráruházak. 

06. Szükséges, hogy a belvárosi tér közösségi tér legyen, melynek funkciói részben adottak, 

részben pedig koncepcionális tervezéssel azonosíthatóak. A rendkívüli mértékben széttagolt 

belváros további széttagolása csak így állítható meg. A jelenlegi piac városépítészeti és 

városszerkezeti szempontból megfelelő helyen van. A piac és református templom közötti 

térben pedig olyan funkciót kell kialakítani, mely választ ad a felmerülő igényekre, és egyúttal 

gazdaságilag is fenntartható modellt biztosít.  

A mozi korának egy nívós épülete, építészeti érték, annak elbontása és a helyére diszkont 

élelmiszer áruház építése nem lenne kívánatos a város szempontjából. Több építész is felhívta 

a figyelmet az épület értékére. Parti Zsófia építész hallgató szakdolgozatát a mozi épületéről 

készítette, mely során részletesen felmérte és megvizsgálta az épület adta hasznosítási 

lehetőségeket. A mozit a városszerkezetben elfoglalt helye és az épület belső téri adottságai 

közfunkció befogadására predesztinálják. A meglévő szerkezetek statikai vizsgálatára a 

diplomamunka keretében nem volt mód, ez feltétlenül szükséges az épülettel kapcsolatos 

bármely további döntés meghozatalához, különös tekintettel a nagyterem födémszerkezetére. 

Szemrevételezés alapján feltételezhető, hogy a tartószerkezetek megfelelő állapotban vannak.  

Egy multifunkciós épülettel megvalósítható lenne, hogy mind a turisztikai, mind a közösségi 

funkciók otthonra leljenek, és a budafokiak magukénak érezhessék a teret. A testvérvárosi 

kapcsolatok ápolása, az erre épülő turisztika erősítése a Székelyek Háza koncepcióval 

megvalósítható. Ezt kiegészítheti konferencia terem, művészeti galéria, és további funkciók. 

A mai kor kihívását jelentik a multi-funkciós közösségi létesítmények, csomópontok. 

Gazdasági fenntarthatóság szem előtt tartásával, a kívánatos turisztikai funkciók 

kialakításával szükséges meghatározni a javaslatot. A helyi művészek bevonásával, minőségi 

művészeti alkotások, termékek árusításával is gazdaságossá és vonzóvá lehet tenni az épületet 

és környezetét. 

07. A tervezett piac léptéke nem elfogadható, kistermelőkkel üzemeltethető Budafokon a piac. 

A magántulajdonban levő piac budapesti viszonylatban többnyire nem működőképes modell. 

Nincs a tervezett új piacnak üzemeltetési konstrukciója, nincs kereslet felmérése, és nem 

készült hozzá üzleti terv. A Bueno Mercato és az Önkormányzat között kötött megállapodás 



tartalmazza ugyan a tíz éves működtetési kötelezettséget, de semmilyen garanciát, és 

szankciót nem tartalmaz, a tízéves időtávon pedig nem tekint túl. Már a megállapodás rögzíti, 

hogy bármikor beléphet a Bueno Mercato Kft. helyére egy harmadik fél. Fenn kell tartani a 

piacot, közösségi tulajdonban. Nem vásárcsarnok jellegű épületre van szükség, ami feltételez 

egy üzemméretet megfelelő vásárlóerővel, ugyanakkor meg kell teremteni a piac 

temperálásának lehetőségét, mely alkalmazkodik az időjáráshoz. Egy korszerű piaccal 

szemben ez ma már elvárás. Erre példaként szolgálhat a gödöllői piac, vagy a szlovéniai Celje 

példája. Minél távolabb kerül a piac a tömegközlekedéstől, annál kevésbé elérhető azoknak, 

akik igazán odamennek. 

Egy kisvárosias, korszerű piacra van szükség a budafoki környezetben közösségi tulajdonban. 

A piacosok egységesek abban, hogy köztulajdonú, korszerűsített, a jelenlegi helyszínen 

megújuló piacot szeretnének. amennyiben ezért cserébe az önkormányzat hosszú távra 

megfelelő konstrukciót kínál. Lehetséges irány, ha önkormányzati területen a piacosok 

megveszik a felépítményeket. A piacosok hajlandók anyagi forrásokat mozgatni a megújítás 

érdekében, egy kb. 2000 nm-es piac lehet életképes a budafoki belvárosban. 

08. Fontos tény, hogy a szakorvosi rendelő és a jelenlegi piac közötti területen a csatornázás 

megújítása azonnali feladat a csatornahűlózat műszaki állapota miatt. Bármi történjen a 

belváros rekonstrukciós projekttel, a csatornaberuházást meg kell valósítani, és az a költség az 

Önkormányzatot terheli abban az esetben is, ha megvalósul a teljeskörű piac és élelmiszer 

diszont beruházás. A csatornázás összege nem jelenik meg a beruházó által átvállalt feladatok 

között. 

09. A szakmai elképzeléseket, alternatívákat gazdasági megvalósíthatósággal szükséges 

alátámasztani. A kisvárosi jellegnek eleve ellentmond a pláza stop alóli felmentés kérése, 

mely a 300 nm-nél nagyobb kereskedelmi létesítményekre vonatkozik, ez esetben 900 nm-es 

tervezett területtel. A pláza stopot a kiskereskedelem, a kiskereskedők védelme érdekében 

hozták létre, az ez alól való felmentés kérése egyértelműen a kiskereskedelem visszaszorítását 

kérvényezi. A különböző funkciók gazdasági megvalósíthatóságának biztosításához 

szükséges széleskörű társadalmi és gazdasági egyeztetés, a vásárlóerő és igény felmérése egy 

tudatos stratégia medrében. Ez a jelenlegi tervekből hiányzik. 

10. A Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési munkacsoportja, benne építészekkel, 

köztük helyi tervtanácsi tagokkal, felvállalja a fenti témák mentén szakmai állásfoglalás 

kialakítását, és kezdeményezi a társadalmi párbeszéd azonnali elindítását, és sürgeti a 

belváros stratégia mentén való fejlesztését, az elszigetelt beruházások elkerülését, az élhető 

nyugodt kisvárosias belváros megőrzését, karakterének erősítését. 
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